
 
 

 

 
 

Profil   Pisec evropskih projektov – honorarno delo (m/ž) 

Organizacija Zavod Iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov www.iskriva.net 
Sedež: Reteče 215, 4220 Škofja Loka 
Poslovni prostori: Pod hribom 55, Ljubljana Koseze 
 

Kaj 
ponujamo  

Želimo sodelovanje z osebo, ki ustvarjalno povezuje dobro poznavanje EU politik in 
posameznih področij z natančnostjo in stilsko dovršenostjo pisanja projektnih prijav.   
Ponujamo občasno honorarno delo pri pisanju mednarodnih projektov tipa 
Interreg čezmejni in transnacionalni programi, Norveški finančni mehanizem, 
Erasmus+, Obzorje ipd. Gre za projekte, ki povezujejo različne sektorje znotraj 
regionalnega razvoja. Obseg dela je vezan na datume objav in rokov za razpise 
navedenih in podobnih programov. Način sodelovanja in plačila po dogovoru. 
V primeru obojestranskega zadovoljstva in interesa je možna redna zaposlitev.  
 

Področje 
dela  
Zavoda 
Iskriva 

Regionalni razvoj, prijave in izvajanje razvojnih projektov, ki usklajujejo interese 
razvoja v določenem prostoru: občini, regiji, rečnem koridorju itd., in spodbujajo 
sodelovanje med različnimi sektorji: gospodarski in turistični razvoj, varstvo okolja, 
gozdarstvo, kmetijstvo, ribištvo itd., in so financirani iz evropskih sredstev, s partnerji 
iz celotne EU.  
Primeri projektov, v katerih sodelujemo:  
Amazon of Europe Bike Trail in Amazing Amazon of Europe – smo vodilni partner  
Sava TIES – sodelujemo pri koordinaciji projekta 
NAIAD 2020 – partner, odgovoren za komunikacijo in diseminacijo   
 

Naloge  Samostojna priprava prijave za EU projekt: vsebinski opisni del, delovni načrt, finance  
Temeljito poznavanje zahtev programa in razpisa 
Poznavanje ozadij evropskih in nacionalnih politik 
Kreativno in hkrati natančno in jasno izražanje 
Jasno ubesedenje idej in predlogov znotraj omejitve znakov   
Priprava in opis delovnega načrta in finančnega načrta projekta 
Komuniciranje s partnerji projekta  
Timsko delo z ekipo znotraj Iskrive  
Samostojna komunikacija v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku 
Jasno sledenje zastavljenim ciljem 
Organizacija in izvedba nalog v danih časovnih in finančnih okvirih 
 

Pričakovana 
izobrazba, 
znanja in 
izkušnje  

Najmanj VI. stopnja izobrazbe družboslovne smeri ali absolventi 
Poznavanje področij regionalnega razvoja, načrtovanja, sposobnost povezovanja 
različnih tem in področij  
Zaželeni dve leti delovnih izkušenj s pripravo in izvajanjem EU projektov 
Odlično pisno in ustno izražanje v slovenščini in angleščini 
Računalniška pismenost: obvladovanje programov MS Office (word, excel, ppt) in 
spletnih orodij posameznih programov 
Vozniški izpit B kategorije  
 

Pričakujemo Značajske značilnosti: usmerjenost v rešitve, sposobnost analitičnega razmišljanja, 
prodornost, prilagodljivost, iskrivost  
Kompetence: sposobnost oblikovanja zahtevnejših besedil, široka razgledanost, 
sposobnost dela v skupini  

 
Zainteresirani kandidati prosim pošljite CV z jasno navedenimi izkušnjami s pisanjem evropskih 
mednarodnih projektov (za kateri program, vaša vloga pri pripravi prijave, ali je bil projekt odobren) 
in kratek opis, kaj vas motivira za sodelovanje z nami, do 22. 8. 2021, na mail: info@iskriva.net. 
 

http://www.iskriva.net/
https://aoebiketrail.com/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/amazing-aoe
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/sava-ties
http://naiad2020.eu/
mailto:info@iskriva.net

